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การใช้ราชาศัพท์เนื่องด้วยสมเด็จพระสังฆราช

 ถาม : ตามหลักของการใช ้ภาษาไทย 

ราชาศัพท์ใช้กับพระสังฆราชหรือไม่ เพราะเคย

เข้าใจมาตลอดว่า พระมศีัพท์ใช้เป็นการเฉพาะ เช่น 

เมื่อพระตายก็จะใช้ว่ามรณภาพ แต่เหตุใดในข่าว 

จงึใช้ว่า สิ้นพระชนม์

 ตอบ  : ค�าว่า “ราชาศัพท์” หากแปลตาม

ศัพท์ แม้จะแปลว่าถ้อยค�าที่ใช้กับพระมหากษัตริย์ 

แต่แท้ที่จรงิแล้วในปัจจุบัน ค�าราชาศัพท์ หมายถงึ 

ถามมา - ตอบไป  

ถ้อยค�าสุภาพ ไพเราะที่ใช้ให้เหมาะกับฐานะของ

บคุคลในสภาพสังคมไทย ซึง่ผูท้ีต้่องใช้ค�าราชาศัพท์

ด้วยมตีัง้แต่พระมหากษตัรย์ิ พระบรมวงศานวุงศ์ 

พระภิกษุ ขุนนางข้าราชการ ตลอดไปจนถึง 

สุภาพชน ดังนั้น จากค�าถามดังกล่าว คงตอบให้

เข้าใจในชั้นต้นเสียก่อนว่า ศัพท์เฉพาะของพระ 

ที่ว่านัน้ก็นับเป็นราชาศัพท์ด้วย



 คราวนี้ก็มาถึ ง เรื่ อ งของการใช ้ค� าว ่ า 

“สิ้นพระชนม์” กับสมเด็จพระสังฆราช แทนที่จะใช้ 

“มรณภาพ” เหมอืนที่เห็นใช้กับพระภกิษุโดยทั่วไป 

 ก่อนอื่นคงต้องท�าความเข้าใจเสียก่อนว่า 

ลกัษณะเด่นเป็นพเิศษประการหนึง่ของภาษาไทยคอื

มคี�าหลายรูป หลายเสยีง ใช้ในความหมายเดยีวกัน 

ซึ่ งลักษณะที่ ว ่ านี้  มุมมองหนึ่ งก็ เห็นว ่า เป ็น 

อัจฉริยลักษณ์อันสะท้อนให้เห็นถึงความร�่ารวย 

หรือความละเอียดอ่อนของภาษาไทย ในขณะที่ 

บางมมุมองกเ็หน็ว่าเป็นความยุง่ยากซบัซ้อนในการ

ที่จะใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งค�าราชาศัพท์ 

ก็จัดเข้าอยู่ในกลุ่มของการใช้ภาษาไทยที่มีลักษณะ

เด่นดังกล่าว

 หากจะให้จ�าได้ง่ายว่าควรจะแปลงค�าใน

ความหมายที่ต้องการเป็นราชาศัพท์อย่างไรนั้น 

ควรค�านึงถึงการใช้ว่าใช้กับใครก่อน จึงควรแบ่ง

บคุคลเป็นกลุม่ คอื กลุม่ที ่๑ ได้แก่ พระบาทสมเดจ็ 

พระเจ ้าอยู ่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ  

กลุม่ที ่๒ ได้แก่ พระบรมวงศานวุงศ์ กลุม่ที ่๓ ได้แก่ 

พระภิกษุสงฆ์ สามเณร กลุ่มที่ ๔ ได้แก่ ขุนนาง 

ข้าราชการ และ กลุ่มที่ ๕ ได้แก่ สุภาพชน 

 คราวนี้ก็มาถึงการใช้ศัพท์ ให้จ�าว่า บุคคล

ในกลุ่มที่ ๑ และ ๒ จะใช้ราชาศัพท์ชุดเดียวกัน  

เพียงแต่มีรายละเอียดแยกย่อยเกี่ยวกับล�าดับชั้น

เพิม่เตมิ คอื ล�าดับ ๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั 

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  ล�าดับ ๒ สมเด็จ 

พระราชินี สมเด็จพระราชชนก สมเด็จพระราช

ชนน ีสมเด็จพระยุพราช สมเด็จพระบรมราชกุมาร 

สมเด็จพระบรมราชกุมาร ี ล�าดับ ๓ สมเด็จเจ้าฟ้า  

ล�าดบั ๔ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า (ชัน้เอก) 

ซึ่งเป็นพระราชโอรส พระราชธดิา ในพระเจ้าอยู่หัว

ทุกรัชกาล รวมถึงสมเด็จพระสังฆราช ล�าดับ ๕ 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า (ชั้นโท ตรี) ทั้งที่

ทรงกรมและไม่ทรงกรม ล�าดับ ๖ พระวรวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้า ที่ไม่ทรงกรม ล�าดับ ๗ หม่อมเจ้า   

ส่วนบุคคลในกลุ่มที่ ๔ และ ๕ ก็ใช้ค�าราชาศัพท์

ในชุดเดียวกัน และเป็นค�าราชาศัพท์ที่เราใช้อยู ่ 

เป็นประจ�า เพื่อให้เกียรติแก่บุคคลที่เป็นหัวหน้า

ชุมชน หรือผู้ที่ชุมชนเคารพ นับถือ ซึ่งราชาศัพท์

กลุ่มนี้จะมชีื่อเรยีกอกีชื่อหนึ่งว่า “ค�าสุภาพ”

         ที่แปลกออกไปอย่างชัดเจน คอื ราชาศัพท์

ในกลุ่มของภิกษุสงฆ์ ที่ต้องค�านึงถึงทั้งรูปศัพท์

เฉพาะและสมณศักดิ์  ดังนัน้ ก่อนจะใช้ราชาศัพท์

ในกลุ่มนี้ จ�าเป็นต้องทราบราชทนินาม เรยีกว่า พระ

ภิกษุผู้ทรงสมณศักดิ์ ซึ่งเรียงตามล�าดับจากสูงสุด

ลงไป คอื ๑. สมเด็จพระสังฆราช ๒. สมเด็จพระ

ราชาคณะ หรือ ชั้นสุพรรณบัฏ คือ พระภิกษุที่ม ี

ราชทินนามน�าหน้าด ้วยค�าว ่า “สมเด็จพระ”  

๓. พระราชาคณะชัน้รอง   ๔. พระราชาคณะชัน้ธรรม 

๕. พระราชาคณะชัน้เทพ   ๖. พระราชาคณะชัน้ราช  

๗. พระราชาคณะชัน้สามญั ๘. พระครสูญัญาบตัร  

พระครชูัน้ประทวน     พระครฐูานานกุรม  ๙.   พระเปรยีญ 

ตัง้แต่ ๓ - ๙ 
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 ปัจจัยที่ส่งผลให้มีการใช้ค�าพูดกับพระภิกษุ 

ทรงสมณศกัดิผ์ดิกันมาก คอืชัน้สมเดจ็พระราชาคณะ 

ทัง้นี้อาจจะเป็นเพราะเหน็มคี�าว่า “สมเดจ็” น�าหน้า 

จึงเข้าใจว่าต้องใช้ค�าราชาศัพท์ ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว 

พระภกิษทุรงสมณศกัดิท์ีต้่องใช้ราชาศพัท์ มเีฉพาะ 

สมเด็จพระสงัฆราชเพยีงรปูเดยีวเท่านัน้ เว้นเสยีแต่ว่า 

พระภิกษุรูปนั้นจะมีฐานันดรศักดิ์ทางพระราชวงศ์

อยู่ก่อนแล้ว 

 ล�าดับการใช้ราชาศัพท์ของกลุ่มภิกษุสงฆ์ 

ที่สัมพันธ์กับกลุ่มที่ ๑ - ๒ คือ พระภิกษุที่เป็น

พระราชวงศ์ ใช้ราชาศัพท์ตามล�าดับชั้นแห่ง 

พระราชวงศ์ ส�าหรบัสมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า (สมเดจ็ 

พระสังฆราชที่เป็นพระราชวงศ์) ส่วน สมเด็จพระ

สังฆราช ซึ่งด�ารงต�าแหน่งสกลมหาสังฆปริณายก 

ใช้ราชาศัพท์เสมอพระเจ้าวรวงศ์เธอ (ที่มิได้ทรง

กรม) 

 จากข้อมูลที่ยกมาอ้างข้างต้น จึงสรุปเป็น 

ค�าตอบในประเดน็การใช้ค�าว่า “สิ้นพระชนม์” ได้ว่า 

หากสมเด็จพระสังฆราช เป็นสามัญชน จะทรง

ฉัตรขาว ๓ ชัน้ประกอบพระเกยีรตยิศ ซึ่งเทยีบเท่า 

พระองค์เจ้า หรือเทียบการใช้ราชาศัพท์ระดับ 

เดียวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า คือเมื่อ 

ตาย จะใช้ว ่า “สิ้นพระชนม์” หากว่าสมเด็จ 

พระสังฆราชเจ้า เป็นเชื้อพระวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

และหม่อมราชวงศ์ จะทรงฉัตรตาดเหลือง ๕ ชั้น

ประกอบพระเกียรติยศ หรือเทียบเท่าพระองค์เจ้า 

ต่างกรม ชัน้กรมหลวง หรอืเทยีบการใช้ราชาศัพท์

ระดบัพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองคเ์จ้า คอืเมือ่ตาย 

จะใช้ว่า “สิ้นพระชนม์” เช่นเดยีวกัน

 อนึ่งมีค�าถามอีกว่า หากจะเขียนค�าถวาย 

สักการะอย่างเป็นทางการ กรณีการสิ้นพระชนม์

ของสมเด็จพระสังฆราช จะใช ้ค�าว ่า เสด็จสู ่

สวรรคาลัย หรอืนพิพาน

 ตอบ : ค�าว่า “สวรรคาลัย” เป็นค�ากริยา 

หมายความว่า ตาย ซึ่งใช้กับเจ้านายชัน้สูง นับเป็น

ค�าที่เห็นกันอย่างคุ้นตาในงานพระศพของเจ้านาย

หลายพระองค์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะในค�าประพันธ์

ร้อยกรองจะนยิมใช้กันมาก และหลายต่อหลายคน

ไปแปลความตรงตามรปูศัพท์ ท�าให้เข้าใจผดิว่าศัพท์

ค�านี้ แปลว่า การส่งเสดจ็ไปสูส่วรรค์ ซึง่เป็นการสือ่

ความหมายไม่ถูกต้อง

 โดยแท้จรงิแล้วค�าว่า “สวรรคาลัย” มาจาก

ค�าว่า “สวรรค” (สะ-หวัน-คะ) และ “อาลัย” ซึ่ง

ค�าว่า “สวรรค, สวรรค์” เป็นค�านาม หมายถงึ โลก

ของเทวดา, เมืองฟ้า ส่วนค�าว่า “อาลัย” ที่เป็น 

ค�านาม มีความหมายว่า ที่อยู่, ที่พัก ดังนั้น วล ี 

“สูส่วรรคาลยั” จงึหมายถงึ สูท่ีอ่ยูใ่นสวรรค์, สูท่ีพ่กั

ในสวรรค์ ความหมายรวม ๆ ก็คอืสู่สวรรค์ ซึ่งการ

ที่ท่านจะไปสู่สวรรค์ได้ก็เพราะท่านตายไปนั่นเอง
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 ส่วนค�าว่า “นพิพาน” ดูจะเหมาะสมมากกว่า  

ในกรณีที่วาดหวังให้พระผู้จากไปได้ถึงฝั่งของการ

หลุดพ้นในอนาคตกาลหรอืในสถานทีอ่นัเหมาะควร 

แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีผู ้เห็นแย้งอาจจะด้วยเหตุผล

เกี่ยวกับกิเลสอีกเช่นกัน  ถึงแม้จะเป็นกุศลกิเลส

ก็ตาม ดังส�านักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้

เสนอข้อความระบุว่า พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ ผู้ช่วย

เลขานกุารสมเดจ็พระสงัฆราช ได้แนะน�าให้ใช้ค�าว่า 

“ขอถวายอภสัิมมานสักการะ สมเด็จพระญาณสังวร 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  

ด้วยเศยีรเกล้า” แทน

 วลี  “เสด็จไปสู ่สวรรคาลัย” จะใช ้สื่อ 

ความหมายตามนัยที่ว่า (พระองค์) เสด็จกลับคืน

สวรรค์ หรอื (พระองค์) เสด็จสู่สรวงสวรรค์ เพราะ

มีความเชื่อว่าเจ้านายเป็นสมมุติเทพที่มาเกิดใน 

เมืองมนุษย์ เมื่อสุดวาระแห่งการใช้ชีวิตในโลกนี้ 

ท่านกจ็ะกลบัคนืสูส่วรรค์ทีท่่านเคยอยูม่าก่อน ดงันัน้ 

การที่ภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นผู้หวังละกิเลสและออกจาก 

การเวยีนว่ายตายเกดิในสังสารวัฏถงึแก่กาลละสงัขาร 

จึงไม่ควรที่จะใช้ “เสด็จสู่สวรรคาลัย” ซึ่งไม่ใช ่

จุดหมายของสมณะ
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